
 

 
 

 NEY spořitelní družstvo 
 Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 | tel.: +420 778 446 487 | e-mail: info@ney.cz 
 IČ: 26137755 Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 

  C - 035, verze 5 
www.ney.cz 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA FYZICKÉ OSOBY 
Přidělené členské 
číslo  Email  

 
Já, níže podepsaný(á): 
Jméno  Příjmení  

Rodné číslo  Datum 
narození  

Adresa trvalého pobytu: 
Ulice a č.p.  PSČ  
Obec  Země  
Fyzická osoba 
podnikatel ☐ Obchodní 

jméno  

Adresa místa podnikání: IČ  
Ulice a č.p.  PSČ  
Obec  Země  

 
žádám o přijetí za člena NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha 8 - 
Karlín, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, 
vložka 4708 (dále jen „Družstvo“). 
 
1. Souhlasím se stanovami Družstva, k nimž přistupuji.  

2. Podpisem této přihlášky potvrzuji, že jsem byl seznámen se 
 

a) všemi skutečnostmi souvisejícími se členstvím. Zejména potvrzuji, že jsem byl seznámen se 
stanovami Družstva, právy a povinnostmi vyplývajícími ze členství. Zavazuji se splatit základní 
členský vklad ve výši 1.000,- Kč, který je podmínkou vzniku členství v Družstvu.  

b) Všeobecnými obchodními podmínkami Družstva, mj. podmínkami pro poskytování produktů 
Družstva, a Sazebníkem služeb Družstva. 

3. Zavazuji se oznámit bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu údajů zde uvedených. 

4. Zavazuji se vykonávat svá práva a povinnosti v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb. o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Družstva. 

5. Podpisem této přihlášky potvrzuji, že*  
 
☐ jsem daňovým rezidentem České republiky. 
☐ nejsem daňovým rezidentem České republiky. Jsem daňovým rezidentem země:…………………….. 

Tuto skutečnost dokládám potvrzením o daňovém domicilu uvedené země. 

6. Žádám, aby komunikace Družstva se mnou, jako členem Družstva, byla vedena prostřednictvím 
elektronické pošty, a aby ze strany Družstva byly zasílány veškeré informace, včetně pozvánek na 
členskou schůzi, na mou elektronickou adresu uvedenou výše. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   Podpis žadatele:  
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Přihlášku zkontroloval a zpracoval:  
  

Členská dokumentace je v pořádku  

a kompletní: ☐ Ano ☐ Ne 

Základní členský vklad je uhrazen:  ☐ Ano ☐ Ne 

Žadatel je přijat za člena Družstva:     ☐ Ano ☐ Ne 

 

 Podpis pověřeného pracovníka 
Družstva 

 
 
 
* Tato informace je požadována z důvodu naplnění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 
správě daní ve znění zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 105/2016 Sb. (Lex GATCA, tj. automatická výměna 
informací o finančních účtech). 
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